


Vivim i hem viscut dies rars i difícils, i amb l’ànim de 
reconéixer la valentia dels qui ens estan ajudant a superar-
los, aquest VI Concurs de Marcapàgines Biblioteques de 
Paterna porta com a lema: “Herois i heroïnes que ens 
envolten”.

1. Categories i participants:
S’estableixen 10 categories:

• 1r, 2n i 3er cursos d’Educació Infantil (3, 4 i 5 anys).
• de 1r a 6é cursos d’Educació Primària
• Categoria especial per a l´alumnat del Centre 
d’Educació Especial Francisco Esteve o persones usuàries 
dels Centres d’Atenció Diürna del Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve. 

En cadascuna d’aquestes categories es podran presentar 
tant els/les que residisquen a Paterna com els/les que 
estudien a qualsevol centre docent de Paterna. 

En tots els casos pare, mare o representant legal haurà 
de sol·licitar i autoritzar la participació en aquest concurs 
segons s’indica en el punt 4 d’aquestes bases.

Cada participant pot presentar com a màxim un 
marcapàgines.

2. Característiques de l’obra:
El marcapàgines es realitzarà en una cartolina rectangular 
de 20cm x 6cm
La cartolina ha de ser sense relleu i no ha d’estar encunyada 
ni doblegada.

El disseny s’efectuarà només per una cara.

Els treballs hauran d’estar elaborats únicament i 
exclusivament per qui es presenta.

La tècnica serà manual i lliure.

3. Presentació de treballs i termini de presentació:
Els treballs es podran entregar presencialment o 
telemàticament:

Manera presencial:
La sol·licitud adjunta a aquestes bases haurà de ser 
degudament emplenada i signada per mare, pare o 
representant legal, incloure’s junt amb el marcapàgines en 
un sobre tancat i entregar-se a les biblioteques i agències 
de lectura municipals. 
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En el revers del marcapàgines haurà de figurar el nom, 
cognoms i curs del/de la participant; i en el seu cas 
“Patronato Intermunicipal Francisco Esteve”.

Presentació telemàtica:
Pare, mare o representant legal haurà d’enviar un correu 
electrònic a biblioteques@ayto-paterna.es sol·licitant i 
autoritzant la participació. 

En aquest correu s’inclourà una imatge del marcapàgines en 
format .jpg o .pdf, juntament amb les següents dades del/
de la participant: Nom i cognom, data de naixement, adreça 
i municipi, telèfon, curs, col·legi/centre i municipi. 

En l’assumpte del correu s’ha d’indicar “Concurs 
Marcapàgines 2021” i curs del/de la participant; i en el seu 
cas “Patronato Intermunicipal Francisco Esteve”.

En tot cas, el termini de presentació dels treballs serà fins al 
23 d’abril de 2021.

4. Obres premiades i finalistes:
El jurat seleccionarà tres treballs per categoria: un com a 
guanyador i dos com a finalistes, als autors o autores dels 
quals se’ls avisarà telefònicament.

Els/les qui van optar per la presentació telemàtica hauran 
d’entregar l’obra a la Biblioteca Municipal La Cova Gran en el 
dia que se’ls indique.

Tant els treballs premiats com els finalistes quedaran en 
poder de l´Ajuntament de Paterna, que es reserva el dret de 
reproducció sense que això supose o siguen exigibles drets 
d’autor.

5. Jurat:
El jurat estarà compost pel regidor de Biblioteques i 
Museus, pel regidor d’Atenció a la Infància i Educació, o en 
les persones en qui deleguen, i per diversos/es membres 
vinculats a Servei de Biblioteques de Paterna.

El jurat podrà deixar deserta alguna de les categories

La decisió del jurat serà inapel·lable.

6. Selecció de treballs:
Els criteris en què es basarà el jurat per a la selecció dels 
treballs seran la qualitat i originalitat de les obres.

El jurat distingirà entre obres guanyadores i finalistes.
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7. Exposició de les obres:
Les obres guanyadores i les finalistes seran exposades a les 
biblioteques i agències de lectura municipals de Paterna.

D’entre totes, se’n podran triar una o diverses que seran 
imatge del Servei de Biblioteques de 2022.

8. Lliurament d’obsequis:
S’atorgaran un lot de llibres i material de dibuix a cada 
guanyador/a i un obsequi a cada finalista.

El lliurament d’aquests obsequis es realitzarà a la Biblioteca 
Pública Municipal La Cova Gran (C/ Godella núm.30, de 
Paterna) el pròxim 23 d’abril, si les circumstàncies sanitàries 
ho permeten.

9. Acceptació de les bases:

Els/les participants acceptaran íntegrament aquestes bases, 
així com les decisions que adopte el jurat.

NOTA: 
Per a les persones participants del Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve que no estiguen incapacitades legalment, 
la sol·licitud i autorització serà signada per l’usuari/ària o el 
guardador/a de fet.
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Nom i cognoms:.........................................................................................................................................................

Data de naixement:...................................................................................................................................................

Adreça:................................................................................................................................................................................

Municipi:.............................................................................................................................................................................

Telèfons:.............................................................................................................................................................................

Curs:................................Col·legi/centre:.................................................................................................................

Municipi del col·legi/centre:...............................................................................................................................

................................................................................................................(nom del pare/mare/tutor) 

autoritze a ...................................................................................................................... (nom del/la con-

cursant) a participar en el VI Concurs de Marcapàgines Biblioteques de 

Paterna.

Paterna,......................de...............................................................de 2021.

Signatura pare/mare/tutor:     Signatura usuari/ària:      Signatura del guardador/a de fet: 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ 

Les dades de caràcter personal que conté aquesta sol·licitud podran ser incloses en un fitxer 
per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer en 
l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així ma-
teix, s’informa de la possibilitat d’exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot 
això de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protec-
ció de dades personals i garantia dels drets digitals.

BIBLIOTEQUES DE PATERNA

VIConcursmarcapàgines


